
Dane Wnioskodawcy: Szczecin, dnia…………………….

……………………………………………………………………….
(nazwa i adres inwestora)  pieczęć nagłówkowa firmy

……………………………………………………………………….
tel. /fax.

……………………………………………………………………….
NIP

……………………………………………………………………….
REGON

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Klonowica 5

71 – 241 Szczecin
NIP: 852-25-96-059     REGON:321165698
tel. +48 91 48 00 50 faks. +48 91 43 93 003

email: zditm@zditm.szczecin.pl

ZAWIADOMIENIE 
o rozpoczęciu robót naprawczych w pasie drogowym 
dla infrastruktury drogowej związanej z funkcją drogi

Zgłaszam rozpoczęcie robót w pasie drogowym w ciągu 

ulicy ........................................................................................................................... w Szczecinie
/podać nazwę ulicy, nr posesji, obręb i nr działki/

na odcinku: .....................................................................................................................................
/opis lokalizacji zajęcia według uzgodnień z zarządcą drogi i uzgodnioną/

w celu: ...........................................................................................................................................
/określenie rzeczowe zakresu robót  według uzgodnienia z zarządcą drogi/ 

Planowany okres wykonania robót w pasie drogowym:

od .......................................... do ..............................................

Strona 1 z 2



Organizację  ruchu,  w  szczególności  zadania  techniczne  polegające  na  umieszczaniu  
i  utrzymaniu  znaków  drogowych,  urządzeń  sygnalizacji  świetlnej,  urządzeń  sygnalizacji 
dźwiękowej  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu,  będą  realizowane  zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729) zgodnie z §11 pkt 2 jednostkę organizacyjną prowadząca prace, 
będzie reprezentowana przez:

Dane osoby reprezentującej jednostkę organizacyjną prowadzącą prace

………………………………………………………………………………………………..…….
(imię i nazwisko)  

……………………………………………………………………………………………………….
adres

……………………………………………………………………………………….……………….
PESEL/NIP

Do zawiadomienia należy dołączyć:
1. Zgodna zarządcy drogi na prowadzenie robót naprawczych.
2. Szkic sytuacyjny terenu w pasie drogowym potrzebnego do prowadzenia robót naprawczych.
3. Projekt  organizacji  ruchu  oraz  sposobu  zabezpieczenia  terenu  pasa  drogowego  w  okresie 

prowadzenia robót, uwzględniający istniejące oznakowanie pionowe, wraz z innymi elementami w 
obszarze  planowanych  prac  (np.  wiata  przystankowa  autobus  –  tramwaj,  urządzenia 
zabezpieczające ruch pieszych, między innymi: słupki przeszkodowe, bariery łańcuchowe, słupki 
kamienne, słupy sygnalizacji ulicznej, ławki, drzewa, żywopłoty i gazony) w przypadku gdy zajęcie 
pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność na drodze lub powoduje zmiany 
w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Pouczenie:
1) Wnioskodawca w czasie robót zobowiązany jest do:

- prowadzenia ich zgodnie ze sztuką budowlaną,

- utrzymania stanu zabezpieczenia i oznakowania robót zgodnie z projektem organizacji ruchu 
przez cały okres ich prowadzenia.

2) Po zakończeniu  prac,  Wnioskodawca zobowiązuje  się doprowadzić  zajmowany teren do stanu 
należytego  zgodnie  z  stanem  zastanym  i  pisemnie  powiadomić  Zarządu  Dróg  i  Transportu 
Miejskiego w Szczecinie o ich zakończeniu.
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